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Entre os métodos para a investigação sociológica encontra-se o método compreensivo. Sobre 

esse método, assinale o que for correto.  

 01) A Sociologia compreensiva surgiu na Alemanha com Max Weber.  

02) No método compreensivo, a Sociologia procura compreender os fenômenos da sociedade. 

04) O método compreensivo propõe uma abordagem analítica semelhante ao empregado pelas 

ciências naturais.  

08) Na Sociologia compreensiva, como proposta por Max Weber, um fenômeno social tem uma 

única causa.  

16) Para o método compreensivo, a compreensão dos fenômenos sociais é possível ao se 

considerar a existência de múltiplas interpretações dos fenômenos. 

 

Para Max Weber, a racionalidade é uma das principais características das sociedades modernas. 

Assinale o que for correto sobre o pensamento do autor.  

01) Segundo Weber, a vida cotidiana nas sociedades pré-industriais não era tão impregnada pela 

forma racional de agir.   

02) A economia seria, para Weber, o ponto de partida da vida baseada no cálculo racional.  

04) Segundo Weber, a forma de prever, de calcular para obter melhores resultados de uma ação, 

teve origem na economia, mas não ficou restrita a ela.   

08) O pensamento weberiano desvincula o avanço científico da disseminação do agir racional. 

16) Weber indica que a mentalidade científica ficou restrita ao meio científico. 

 

Para compreender as relações sociais de dominação nas sociedades modernas, Max Weber 

construiu os modelos de dominação legítima, baseados na probabilidade de que os dominados 

se submetam pacificamente aos seus dominantes, obedecendo a suas ordens. Sobre os modelos 

de dominação legítima, assinale o que for correto.  

01) A dominação baseada na força é legítima porque os dominados são coagidos fisicamente à 

aceitação da obediência às ordens dos dominantes.   

02) A dominação legal é baseada na vigência de um estatuto, segundo o qual os dominados se 

submetem aos dominantes de acordo com o que está previsto em uma lei ou em um 

regulamento.  

04) A dominação financeira é um tipo ideal weberiano baseado na submissão dos dominados, 

visando à obtenção de vantagens financeiras junto aos dominantes.  

08) A dominação carismática ocorre em virtude de devoção afetiva à pessoa do dominante, 

segundo a qual os dominados aceitam obedecer porque acreditam que a pessoa do dominante 

é dotada de dons e de capacidades superiores para o exercício da dominação.  

16) A dominação tradicional ocorre em virtude da crença na santidade das ordenações e dos 



poderes dos dominantes, segundo as quais os dominados obedecem às tradições e aos 

costumes existentes há muito tempo. 

 

Ao construir o seu tipo ideal de burocracia como forma de efetivação da dominação racional 

baseada em normas legais, Max Weber definiu alguns critérios que deverão constar em um 

modelo de organização burocrática que possa servir para a comparação com as organizações 

realmente existentes nas sociedades modernas. Com relação ao modelo de burocracia de Max 

Weber, assinale o que for correto. 

01) É a forma mais eficiente de promover a autonomia, a liberdade e a criatividade dos membros 

de uma organização no desempenho de suas funções.   

02) É uma organização composta por cargos que respeitam uma hierarquia de funções e de 

comando que deve ser observada pelos funcionários.   

04) Cada cargo da organização possui uma competência própria definida nas normas que a 

regem.  

08) Os funcionários da organização não são proprietários dos equipamentos e dos recursos 

utilizados nas atividades administrativas.   

16) A burocracia deve ser baseada na confiança entre os membros da organização, sendo 

vedados o controle da disciplina e a vigilância dos funcionários durante a realização dos serviços 

administrativos. 

 

A respeito de temas e de questões que inquietavam os precursores da sociologia em meados do 

século XIX e início do século XX, assinale o que for correto.  

01) Os estágios de conhecimento humano e o desenvolvimento de uma racionalidade científica 

eram preocupações intelectuais de Auguste Comte.   

02) O crescimento do individualismo e do consumismo foi um dos temas de estudo de Karl  

Marx.  

04) Durkheim se preocupou com o suicídio como manifestação de um fato social.  

08) O desenvolvimento histórico da sociedade capitalista foi objeto de grande parte do trabalho 

de Max Weber.   

16) No Brasil, Euclides da Cunha, considerado um precursor do pensamento sociológico 

brasileiro, estudou a emergência da democracia racial nos trópicos americanos. 

 

O conceito de “classes sociais” é tratado de forma diferenciada por Max Weber (1864-1920) e 

por Karl Marx (1818-1883). Sobre as concepções a respeito das “classes sociais” nos dois 

autores, assinale o que for correto.  

01) Para Weber “classe social” é um tipo ideal de estratificação social que se refere a um grupo 

de pessoas que se encontra nas mesmas condições econômicas.  

02) Para Marx uma classe social deve ser definida tanto pela sua condição econômica quanto 

por sua participação nas lutas políticas em defesa de seus interesses contra outras classes da 

sociedade. 

 04) Weber e Marx concordam com a ideia de que uma classe social deve ser definida de acordo 

com o meio ou a ordem social em que ocorreu o nascimento dos seus membros.  

08) As concepções de Weber e de Marx sobre as classes sociais constituem duas diferentes 



teorias a respeito das divisões e das desigualdades sociais existentes nas sociedades capitalistas. 

16) Para Weber e para Marx as classes sociais devem ser definidas de acordo com as 

características biológicas dos seus membros 

 

Em sua obra A ética protestante e o espírito do capitalismo, Max Weber (1864-1920) busca 

estabelecer algumas correlações possíveis entre as crenças religiosas dos protestantes e o 

surgimento histórico da sociedade capitalista moderna. De acordo com o pensamento de Max 

Weber, assinale o que for correto.  

01) As crenças e os valores religiosos dos protestantes podem estar na origem de um sentimento 

que justifica a dedicação às atividades rentáveis e à acumulação de capital por parte dos 

empresários capitalistas.  

02) A concepção de “vocação”, retirada do pensamento de Lutero, indica que a dedicação ao 

trabalho pode ser considerada uma ação humana que engrandece e glorifica a obra divina.  

04) A ideia de “predestinação”, retirada do pensamento de Calvino, considera que tanto a 

prosperidade nos empreendimentos capitalistas quanto o enriquecimento podem ser 

interpretados como sinais da salvação eterna para os protestantes.  

08) A interpretação sociológica deve tratar os fenômenos religiosos como crenças espirituais 

que não apresentam relação com as atividades profissionais e empresariais realizadas pelos 

protestantes.  

16) A fé protestante pode ser considerada um fato social total presente na sociedade que se 

impõe de forma coercitiva sobre a consciência dos indivíduos. 

Ao investigar o tema do trabalho, Max Weber, notadamente em A ética protestante e o espírito 

do capitalismo, propôs uma compreensão do capitalismo que parte do âmbito cultural. Acerca 

do pensamento de Weber, assinale o que for correto.  

01) Para Max Weber, o capitalismo industrial tem sua gênese nas ideologias puritana e 

calvinista.  

02) Weber argumenta que as transformações nos valores e nas atitudes oriundas do 

protestantismo criaram a predisposição ao trabalho como forma de salvar a alma.  

04) Segundo Weber, o trabalho, por influência do protestantismo, passa a ser visto como um 

valor em si.  

08) A análise de Weber indica que, para os protestantes, o sucesso profissional é um sinal divino 

de salvação.  

16) Segundo Weber, a riqueza, para os protestantes, seria algo desvinculado dos desígnios 

divinos. 


